
 

Μζγαρα, 9 Ιουλίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγχαρθτιρια του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ Σταμοφλθ 
Για τθν διοργάνωςθ του 3ου Φεςτιβάλ Εικαςτικισ Τζχνθσ 

 
Τθν Κυριακι 1θ Ιουλίου 2018, ςτθν φιλόξενθ αίκουςα του “Στρατουδάκειου 

Πολιτιςτικοφ Κζντρου Μεγάρων”, διεξιχκθ με τεράςτια επιτυχία το 3ο Φεςτιβάλ 
Εικαςτικισ Τζχνθσ, με  τθν επιμζλεια και ιδιαίτερθ φροντίδα τθσ Εικαςτικοφ και 
μζλουσ του Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ των Μεγάρων Κασ Αναςταςίασ 
Αντωνίου. 

Στόχοσ του φεςτιβάλ ιταν οι τρείσ πρϊτεσ ομάδεσ να ςυμμετζχουν ςε 
επόμενο Πανελλινιο διαγωνιςμό με κζμα « Παιδί και Βιβλίο». 

 Τα αποτελζςματα ιταν εξαιρετικά για το Διμο Μεγαρζων αφοφ εννζα  (9) 
από τα ζργα που παρουςιάςτθκαν διακρίκθκαν πανελλινια από τθν Παιδικι 
Πινακοκικθ Ελλάδοσ. 

Συγκεκριμζνα πζντε (5)  ζργα πζραςαν ςτθν 1θ Ολυμπιάδα Παιδικισ 
Ζωγραφικισ, που διοργάνωςε θ Παιδικι Πινακοκικθ τθσ Ελλάδοσ, όπου θ επίςθμθ 
βράβευςι τουσ κα λάβει χϊρα τον Οκτϊβριο ςτο Ζάππειο Μζγαρο ςτθν Ακινα. 

Τα υπόλοιπα τζςςερα (4) διακρικζντα ζργα πανελλινια πζραςαν ςτθν 
Εκκεςθ που διοργανϊνει το Ιδρυμα τθσ Μαριάννασ Βαρδινογιάννθ «Ανκρώπινα 
δικαιώματα», όπου θ επίςθμθ βράβευςθ των παιδιϊν κα γίνει τον προςεχι 
Ιανουάριο ςτο Ξενοδοχείο “ATHENS PLAZA” από τθν ίδια τθν Κα Μαριάννα 
Βαρδινογιάννθ. 

Επιπλζον ζνα ακόμθ ζργο ομαδικό πζραςε ςε πανελλινιο διαγωνιςμό και 
διακρίκθκε από τθν  UNESCO με κζμα “Παιδί και Βιβλίο”. 

Τα ζργα που διακρίκθκαν ςτον διαγωνιςμό τθσ Κυριακισ 1θσ Ιουλίου 2018 
ιταν τρία (3). Στθν Πρϊτθ Κατθγορία το πρϊτο Βραβείο απονεμικθκε ςτθν Ακθνά 
Τςεμπελίκου, ςτθ δεφτερθ Κατθγορία το πρϊτο βραβείο απονεμικθκε ςτθν 
Δζςποινα Μποφκθ και ςτθν Αντιγόνθ Κορνιλθ και ςτθν Τρίτθ Κατθγορία το πρϊτο 
βραβείο απονεμικθκε ςτθν Ελενα Οικονομοποφλου και ςτθν Βάλια Χαροκόπου. 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ διλωςε: 

Η διοργάνωςθ του “3ου Φεςτιβάλ Εικαςτικισ Τζχνθσ” υπιρξε άψογθ και 
τζλεια από κάκε άποψθ. 

Οι διακρίςεισ των ςυμμετεχόντων εξαιρετικά ςθμαντικζσ και ςπουδαίεσ και  
ςίγουρα οι επιτυχίεσ αυτζσ αντανακλοφν και ςτο Διμο Μεγαρζων. 

 



 
 
Θζλω από καρδιάσ να ςυγχαρϊ τα παιδιά που ςυμμετείχαν και τα ζργα τουσ 

διακρίκθκαν, τον Θοδωρι Καρώνθ, τθν Δζςποινα Μποφκθ, τθν  Πζπθ Κουςτζρθ, 
τθν Σφλια Μουρτηοφκου, τθν Αννα Τςώχου, τθν Ελενα Οικονομοποφλου,τθν 
Κατερίνα Κυριακουλζα, τθν Βάλια Χαροκόπου και τθν Αντιγόνθ Κορνιλθ και να 
τουσ ευχθκϊ πάντα ςτθ ηωι τουσ να ζχουν επιτυχίεσ και διακρίςεισ. 

Επίςθσ αξίηει κάκε ζπαινοσ και πολλά ςυγχαρθτιρια ςτθν ψυχι των 
Εικαςτικϊν για τα Μζγαρα τθν Κα Αναςταςία Αντωνίου, που με τόςο κόπο, 
προςωπικό ενδιαφζρον και μεράκι, ζχει καταφζρει να παρουςιάςει πολλά και 
εξαιρετικά αποτελζςματα με τθ δουλειά τθσ και για το λόγο αυτό ο Διμοσ μασ κα 
ςυνεχίςει να ςτθρίηει με κάκε τρόπο τθν προςπάκειά τθσ. 

Τζλοσ κζλω να ςυγχαρϊ τουσ γονείσ των παιδιϊν, που διακρίκθκαν αλλά και 
όλων όςων ςυμμετείχαν ςτο 3ο Φεςτιβάλ Εικαςτικισ Τζχνθσ ςτα Μζγαρα, να τα 
χαίρονται και να τα καμαρϊνουν όπωσ επικυμοφν. 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων Σχζςεων 

 
 


